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99خبرهای شهرداری سمنان در تیر ماه   

 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
 ثٟغبسی ٚ ؽٟزی ٔٙظز ٚ ٕ٘ب سیجبعبسی راعتبی در

 ػّٕیبت ؽٟزٚ٘ذاٖ ثٝ ثٟتز رعب٘ي خذٔبت ٚ ٔؼبثز

 لزار تؼزیض عزح در وٝ ثبٞٙز خیبثبٖ ٌذاری جذَٚ

 .ؽذ ا٘جبْ دارد

 خجز عٕٙبٖ یه ٔٙغمٝ ؽٟزداری ػٕٛٔي رٚاثظ

 :داد
1 

ٗ ٞبی دیٛاروؾي ػٕزا٘ي ػّٕیبت    ثب غیزٔحصٛر سٔی

 در اجتٕبػي ٚ ثٟذاؽتي ٔؾىالت اس جٌّٛیزی ٞذف

 در ٔتزٔزثغ۱۷ حذٚد ٚ ؽذٜ آغبس یه ٔٙغمٝ عغح

. ؽذ ا٘جبْ وؾي دیٛار ۴ عؼذی خیبثبٖ

 خجز عٕٙبٖ یه ٔٙغمٝ ؽٟزداری ػٕٛٔي رٚاثظ

: داد
2 

 ٚرسؽي ٔجٕٛػٝ پیؾزفت رٚ٘ذ اس ٔٙغمٝ ٔذیز ثبسدیذ

 وٛٔؼ پبرن ٚ ٘ؾبط

 خجز عٕٙبٖ دٚ ٔٙغمٝ ؽٟزداری ػٕٛٔي رٚاثظ

: داد
3 

 ؽٟزداری پغٕب٘ذ ٔذیزیت عبسٔبٖ ػبُٔ ٔذیز .٘یغت ضبیؼبت ا٘جبر ؽٟز؛ عغح فزعٛدٜ ثبفت ٞبی

 ؛ عٕٙبٖ
4 

 عٛوبٖ پبرن رعیذٌي ثٝ دعتٛر ٚ ٚضؼیت پیٍیزی

 ٔٙغمٝ ٔذیز تٛعظ

: داد ٌشارػ دٚ ٔٙغمٝ ؽٟزداری ػٕٛٔي رٚاثظ 5 

 ؽٟز تفصیّي عزح ثزرعي جّغٝ ٞفتٕیٗ ثزٌشاری

 عٕٙبٖ

 ؽٟزداری إُِّ ثیٗ أٛر ٚ ارتجبعبت ٔذیزیت

 :عٕٙبٖ خجز داد
6 

 التصبد ثزای آعیبیي ؽٟزداراٖ ٘ؾغت ثزٌشاری

 پغبوزٚ٘ب دٚراٖ در ؽٟزی

 إُِّ ثیٗ أٛر ٚ ارتجبعبت ٔذیزیت عزپزعت

: داد خجز عٕٙبٖ ؽٟزداری
7 

 تیز ٞفتٓ ٔیذاٖ در ٔغىٛ٘ي ٔٙشَ عٛسی آتؼ

 عٕٙب٘ي ٘ؾب٘بٖ آتؼ ٔٛلغ ثٝ حضٛر ثب عٕٙبٖ

 .ؽذ ٟٔبر ٚ أذادرعب٘ي

 

 آتؼ ٘ؾب٘ي عبسٔبٖ ػٕٛٔي رٚاثظ ٌشارػ ٜ

 عٕٙبٖ؛ ؽٟزداری
8 

 ؽٟزعتبٖ در ٔیزاث ٚ ٟٔز وبرٌزٜٚ تؾىیُ ٔمذٔبت

. ؽذ ثزرعي عٕٙبٖ

 در ٔیزاث ٚ ٟٔز وبرٌزٜٚ تؾىیُ اجزایي سٔیٙٝ

. ؽذ فزاٞٓ عٕٙبٖ
9 

 خجز عٕٙبٖ یه ٔٙغمٝ ؽٟزداری ػٕٛٔي رٚاثظ خب٘ٛادٜ ثٛعتبٖ دیٛاری ٘مبؽي دْٚ فبس

: داد
10 

 الذأبت عبٔب٘ذٞي ؛جّغٝ تبثغتبٖ فصُ آغبس ثب

 عٕٙبٖ ؽٟز عغح ثٟذاؽتي ٞبی عزٚیظ ّٚٔشٚٔبت

. ؽذ ثزٌشار

 ؽٟزداری پغٕب٘ذ ٔذیزیت عبسٔبٖ ػبُٔ ٔذیز

 عٕٙبٖ؛
11 
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99خبرهای شهرداری سمنان در تیر ماه   

 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
 خجز عٕٙبٖ یه ٔٙغمٝ ؽٟزداری ػٕٛٔي رٚاثظ ٔؼجز عذ رفغ ثزای یه ٔٙغمٝ ؽٟزداری جذی ٌبْ

 :داد
12 

 عٛپز لٟزٔبٖ ٘بئت عٕٙبٖ ؽٟزداری وبٞبی وبراتٝ

 وؾٛر وبراتٝ ِیً

 ٚرسؽي ٚ اجتٕبػي فزٍٞٙي عبسٔبٖ عزپزعت

: داد خجز عٕٙبٖ ؽٟزداری
13 

 ایٕٙي خذٔبت ٚ ٘ؾب٘ي آتؼ عبسٔبٖ رییظ اخیز عبَ چٙذ در ٔبٜ یه در حبدحٝ ثیؾتزیٗ

: داد خجز عٕٙبٖ ؽٟزداری
14 

 ٜ  وبروٙبٖ عالٔت پبیؼ ثزای ٔزوشی ا٘ذاسی را

 عٕٙبٖ ؽٟزداری

: داؽت اظٟبر رضٛی ٘بظٓ ٔحٕذ عیذ 15 

 عٝ ٔٙغمٝ ٔذیز ٚ سیزثٙبیي أٛر ٚ فٙي ٔؼبٖٚ ثبسدیذ

 ؽزلي حذ ثٛعتبٖ احذاث اس عٕٙبٖ ؽٟزداری

 وٛحز ثیٕبرعتبٖ

 

 خجز عٕٙبٖ عٝ ٔٙغمٝ ؽٟزداری ػٕٛٔي رٚاثظ

: داد
16 

 درآٔذ ایجبد در عٕٙبٖ ثبسیبفت ؽٟزن ٟٔٓ ٘مؼ

 پبیذار

 ٔبِي خذٔبت ٚ التصبدی أٛر دفتز ٔذیزوُ

: وزد ٔغزح وؾٛر ٚدٞیبریٟبی ؽٟزداریٟب عبسٔبٖ
17 

 ؽٟزی عجش فضبی ٚ ٔٙظز عیٕب، عبسٔبٖ عزپزعت عٕٙبٖ ؽٟز عغح ٞبی ثٛعتبٖ سیجبعبسی ػّٕیبت

: داد خجز عٕٙبٖ ؽٟزداری
18 

 فزًٞٙ ٔٛضٛع ثب عٕٙب٘ي ا٘یٕیؾٗ ٚتِٛیذ تٟیٝ

 آِٛدٌي پبیبٖ) پالعتیه حذف ٚ سثبِٝ تفىیه

 ؽٟز رعب٘ٝ اعتٛدیٛ ٕٞىبری ثب (پالعتیه

 ؽٟزداری پغٕب٘ذ ٔذیزیت عبسٔبٖ ٔذیزػبُٔ

: داد خجز عٕٙبٖ
19 

 ٌزْ عبػبت در  عجش فضبی رٚسا٘ٝ آثیبری ٕٔٙٛػیت

 رٚس ٔیب٘ي

 ؽٟزی عجش فضبی ٚ ٔٙظز عیٕب، عبسٔبٖ عزپزعت

: داد خجز عٕٙبٖ ؽٟزداری
20 

 ٔغیٗ"ػٙٛاٖ ثب ٔحّي ثٛٔي ٞبی ثبسی ٔجبسی ٔغبثمٝ

 "ثي ثي ٚ ثبثب

 در اجتٕبػي تبٔیٗ ٚ ثٟشیغتي رٚس ٔٙبعجت ثٝ

 ؽٛد؛ ٔي ثزٌشار عٕٙبٖ
21 

 سیزثٙبیي أٛر ٚ فٙي ٔؼبٚ٘ت ػٕٛٔي رٚاثظ (ٚ٘ٛط) ٔؼّٓ ثّٛار ٔؾبروتي پزٚصٜ اس ثبسدیذ

: داد خجز عٕٙبٖ ؽٟزداری
22 

 عٕٙبٖ ؽٟزداری تبریخي ثبفت ٔذیزیت عزپزعت عٕٙبٖ در عالٔت ٔٛسٜ ایجبد

 : داد خجز
23 

 ؽذ وٛدن دٚعتذار عزح پبیّٛت عٕٙبٖ

 

: عٕٙبٖ ؽٟزدار ؽٟزعبسی ٚ ٔؼٕبری ٔؼبٖٚ 24 
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 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
. ؽٛد ٔي ثزٌشار تفزیحي ٚ فزٍٞٙي آٔٛسؽي، وبرٌبٜ

 

 25 خب٘ٛادٜ؛ أیذ فزٍٞٙغزای در

 ؽٟزداری وٛدن دٚعتذار ؽٟز ادارٜ رییظ وٛدوبٖ ثزای تخصصي ٔحتٛای تِٛیذ ِشْٚ

: داد خجز عٕٙبٖ
26 

 صبحجبٖ ثٝ عٕٙبٖ یه ٔٙغمٝ ؽٟزداری اخغبر

 ٔخزٚثٝ ّٔه ٞبی

 خجز عٕٙبٖ یه ٔٙغمٝ ؽٟزداری ػٕٛٔي رٚاثظ

: داد
27 

 اس عبختٕب٘ي ٔصبِح آٚری جٕغ جٟت اخغبر صذٚر

 ػٕٛٔي ٔؼبثز

 خجز عٕٙبٖ یه ٔٙغمٝ ؽٟزداری ػٕٛٔي رٚاثظ

: داد
28 

 ٔیذاٖ ؽٕبَ ثٛعتبٖ پزٚصٜ ٔؾىالت ثزرعي جّغٝ

 ٘ٛر

 سیزثٙبیي أٛر ٚ فٙي ٔؼبٚ٘ت ػٕٛٔي رٚاثظ

 : داد خجز عٕٙبٖ ؽٟزداری
29 

 ػالاِذِٚٝ ؽیخ خیبثبٖ در آردی پضٚ خٛدرٚی حزیك

. ؽذ ٟٔبر عٕٙب٘ي ٘ؾب٘بٖ آتؼ تٛعظ عٕٙبٖ

 آتؼ ٘ؾب٘ي عبسٔبٖ ػٕٛٔي رٚاثظ ٔغئَٛ

 داد؛ خجز عٕٙبٖ ؽٟزداری
30 

. ؽذ٘ذ ٔؼزفي ٞغتٙذ ثبثبیي دختزٞب ٔغبثمٝ ثز٘ذٌبٖ

 

: ثب٘ٛاٖ أٛر در عٕٙبٖ ؽٟزدار ٔؾبٚر 31 

 ٔؼبٚ٘یٗ ؽٛرای جّغٝ در اِىتزٚ٘یه ؽٟز ثزرعي

 عٕٙبٖ ؽٟزداری

 32 :   داد خجز عٕٙبٖ ؽٟزدار حٛسٜ ٔذیز

 خجز عٕٙبٖ ؽٟزداری ٘ؾب٘ي آتؼ عبسٔبٖ رییظ عبَ اَٚ ٔبٞٝ عٝ در حزیك ٚ حبدحٝ ٔٛرد ۳۱۵

: داد
33 

 خجز عٕٙبٖ یه ٔٙغمٝ ؽٟزداری ػٕٛٔي رٚاثظ یه ٔٙغمٝ عغح ٔؼبثز فزػ ٔٛساییه اجزای آغبس

: داد
34 

 ؽٟزی ثبسآفزیٙي در عٕٙبٖ ؽٟزداری تؼٟذات تٕبٔي

. اعت ؽذٜ اجزا

: عٕٙبٖ ؽٟزداری تبریخي ثبفت ٔذیزیت عزپزعت 35 

 ثّٛار در ٞیٛ٘ذا ٚ ۲۰۶ پضٚ خٛدرٚ دٚ ؽذیذ تصبدف

 أذادرعب٘ي عٕٙب٘ي ٘ؾب٘بٖ آتؼ تٛعظ (ػج) ِٚیؼصز

 .ؽذ

 آتؼ ٘ؾب٘ي عبسٔبٖ ػٕٛٔي رٚاثظ ٌشارػ ثٝ

: عٕٙبٖ ؽٟزداری
36 

 عٕٙبٖ ؽٟزداری أالن ٕٔیشی عزح عزپزعت عٕٙبٖ ؽٟزی أالن اعالػبت ثب٘ه تؾىیُ

: داد خجز
37 

 عغح پبوغبسی ٚ ثزداری ٘خبِٝ تغغیح، ػّٕیبت

 یه ٔٙغمٝ

 خجز عٕٙبٖ یه ٔٙغمٝ ؽٟزداری ػٕٛٔي رٚاثظ

: داد
38 

 غزة خذٔبتي ؽٟزن در آعفبِت ػّٕیبت اجزای ادأٝ

 

 

: داد خجز عٝ ٔٙغمٝ ؽٟزداری ػٕٛٔي رٚاثظ 39 
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 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
 عٕٙبٖ، یه ٔٙغمٝ ؽٟزداری ؽٟزی خذٔبت ٔؼبٖٚ

ٝ ای دیٛاری ٘مبؽي: ٌفت  ٞٙزٞبی اس ؽبخ

 ٔغّٛثي تبحیز ؽٟزی ٔٙظز در ٞٓ وٝ تجغٕي اعت

 ارتمبء ٚ ؽٟزی فضبی ویفیت ارتمبی ثبػج ٞٓ ٚ دارد

. ٔي ؽٛد ؽٟزٚ٘ذاٖ رٚحیٝ

 خجز عٕٙبٖ یه ٔٙغمٝ ؽٟزداری ػٕٛٔي رٚاثظ

: داد
40 

 ٔؾبروت ثب وذیٛر ثٛعتبٖ در ال٘ض وجبة وبفٝ افتتبح  

 خصٛصي ثخؼ

 ؽٟزی عجش فضبی ٚ ٔٙظز عیٕب، عبسٔبٖ رئیظ

: داد خجز عٕٙبٖ ؽٟزداری
41 

ٚ  ٔٙغمٝ ؽٟزداری ٔؾتزن جّغٝ  ٚ آة ادارٜ ثب د

   عٕٙبٖ فبضالة

 خجز عٕٙبٖ دٚ ٔٙغمٝ ؽٟزداری  ػٕٛٔي رٚاثظ

: داد
42 

 اس عبختٕب٘ي ٔصبِح آٚری جٕغ جٟت اخغبر صذٚر

 ؽٟزداری عبثك ٔٛتٛری ؽٟزن ٔؼبثز

 خجز عٕٙبٖ عٝ ٔٙغمٝ ؽٟزداری ػٕٛٔي رٚاثظ

: داد
43 

 دفبع عبٍِؾت چّٟٕیٗ ٌزأیذاؽت ٔٙبعجت ثٝ عٕٙبٖ ؽٟزداری ایخبرٌزاٖ ٌزدٕٞبیي آییٗ

 ؽذ؛ ثزٌشار عٕٙبٖ در ٔمذط
44 

ٜ رٚعبسی پزٚصٜ  خجز عٕٙبٖ دٚ ٔٙغمٝ ؽٟزداری ػٕٛٔي رٚاثظ ٟ٘ضت ثّٛار جٙٛثي ضّغ پیبد

: داد
45 

 ٚ ٘ؾبط ٘یزٚ،" ػٙٛاٖ ثب ٚرسؽي جؾٙٛارٜ ثزٌشاری

 ؽٟز عغح ٞبی پبرن در "ٕٞذِي

 ٚرسؽي ٚ اجتٕبػي فزٍٞٙي عبسٔبٖ عزپزعت

 داد؛ خجز عٕٙبٖ ؽٟزداری
46 

 ؽٟزی ٘بوبرآٔذ ثبفت در عٕٙبٖ ؽٟزٚ٘ذاٖ درصذ ۳۰

. ٞغتٙذ عبوٗ

: عٕٙبٖ ؽٟزدار 47 

 دٚعتذار ؽٟز سیزعبخت ٞبی ایجبد در پیؾتبس عٕٙبٖ

 وٛدن

 وؾٛر ٚسیز ؽٟزی أٛر تٛعؼٝ ٚ ػٕزاٖ ٔؼبٖٚ

: وزد ٔغزح
48 

 ثبسآفزیٙي ٔحٛر ٟٕٔتزیٗ تٛا٘ٙذ ٔي ٞب ؽٟزداری

 ثبؽٙذ

 49 : عٕٙبٖ ؽٟزدار

 ٔٙبعت اٍِٛیي عٕٙبٖ ؽٟزداری فؼبِیت ٚ ٞب عیبعت

. اعت ؽٟزی س٘ذٌي لبثّیت ارتمبء جٟت

 ٚ ٞب ؽٟزداری عبسٔبٖ رئیظ ٚ ٚسیز ٔؼبٖٚ

 ؛ وؾٛر ٞبی دٞیبری
50 

 ؽٟزی عجش فضبی ٚ ٔٙظز عیٕب، عبسٔبٖ رئیظ اخاللي ؽٟیذ ثّٛار سیجبعبسی ػّٕیبت آغبس  

: داد خجز عٕٙبٖ ؽٟزداری
51 

 آٞٛ ادثي جبیشٜ دٚرٜ عٛٔیٗ وتبة اس رٕٚ٘بیي آییٗ

 

 52 ؽذ؛ ثزٌشار  لّٓ رٚس ٘ىٛداؽت ثب ٕٞشٔبٖ

 پبوجب٘بٖ درثیٗ ثٟذاؽتي ٞبی ثغتٝ ٔزحّٝ یبسدٕٞیٗ

. ؽذ تٛسیغ عٕٙب٘ي

 

 ؽٟزداری پغٕب٘ذ ٔذیزیت عبسٔبٖ ٔذیزػبُٔ

: خجزداد عٕٙبٖ
53 
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 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
 ٔزثي ػٙٛاٖ ثٝ عٕٙبٖ ؽٟزداری وبراتٝ تیٓ ٔزثي 

 عبَ ایزاٖ ٚاٖ وبراتٝ ِیً ٔغبثمبت عبس٘ذٜ

 ؽذ ٔؼزفي1398

54 

 ثبسآفزیٙي ٚ ػٕزاٖ عبسٔبٖ ػٕٛٔي رٚاثظ وٙذ٘ٝ راٜ ثبؽ ثبسعبسی ٚ ٔزٔت ػّٕیبت ادأٝ

: داد خجز عٕٙبٖ ؽٟزداری
55 

 ؽٟزی عجش فضبی ٚ ٔٙظز عیٕب، عبسٔبٖ رئیظ رٚسیٝ ؽٟزن حبؽیٝ سیجبعبسی ٚ عزاحي

: داد خجز عٕٙبٖ ؽٟزداری
56 

 ٘مُ ٚ حُٕ ٘بٌٚبٖ در ٔبعه اس اعتفبدٜ ؽذٖ اِشأي

 ػٕٛٔي

 ٚ ثبر ٘مُ ٚ حُٕ ٔذیزیت عبسٔبٖ ػٕٛٔي رٚاثظ

: داد خجز عٕٙبٖ ؽٟزداری ٔغبفز
57 

ٖ ٞبی پبِت ٞب آٚری جٕغ  ٚاحذٞبی ؽذٜ ٘صت عبیجب

 صٙفي

 ٚ ؽٟزی ٔؾبغُ عبٔب٘ذٞي عبسٔبٖ ػٕٛٔي رٚاثظ

ٜ ٞبی : داد خجز عٕٙبٖ ؽٟزداری وؾبٚرسی فزآٚرد
58 

 سیزثٙبیي أٛر ٚ فٙي ٔؼبٚ٘ت ػٕٛٔي رٚاثظ غزة ؽٟزن ٔؼبثز آعفبِت پزٚصٜ

: داد خجز عٕٙبٖ ؽٟزداری
59 

 ٚ ػفبف ٞفتٝ ٔٙبعجت ثٝ ٔیش رٚی تٙیظ ٔغبثمٝ

. ٔي ؽٛد ثزٌشار حجبة

 ٚ اجتٕبػي فزٍٞٙي عبسٔبٖ ثب٘ٛاٖ ٚرسؽي ٔغئَٛ

 عٕٙبٖ؛ ؽٟزداری ٚرسؽي
60 

 آغبس ثبسیبفت ؽٟزن اداری عبختٕبٖ احذاث ػّٕیبت

. ؽذ

 ؽٟزداری پغٕب٘ذ ٔذیزیت عبسٔبٖ ٔذیزػبُٔ

  : عٕٙبٖ

 

61 

 خجز عٕٙبٖ دٚ ٔٙغمٝ ؽٟزداری ػٕٛٔي رٚاثظ عیٙب ثٛعتبٖ عبخت پبیب٘ي ٔزاحُ

: داد
62 

 در ٔٙبعجتي ٞبی إِبٖ  ا٘ٛاع عبخت ٚ عزاحي  

 ؽٟزی ٔٙظز سیجبعبسی راعتبی

 ؽٟزی عجش فضبی ٚ ٔٙظز عیٕب، عبسٔبٖ رئیظ

: داد خجز عٕٙبٖ ؽٟزداری
63 

 خجز عٕٙبٖ یه ٔٙغمٝ ؽٟزداری ػٕٛٔي رٚاثظ ٚاعغ خیبثبٖ ٌیزی ِىٝ ٚ ریشی آعفبِت

: داد
64 

 أزٚس صجح ٘یغبٖ ٚ پزایذ خٛدرٚی دٚ ؽذیذ ثزخٛرد

. ؽذ أذادرعب٘ي آتؼ ٘ؾب٘بٖ تٛعظ

 ؽٟزداری آتؼ ٘ؾب٘ي عبسٔبٖ ػٕٛٔي رٚاثظ

: داد خجز عٕٙبٖ
65 

 جٌّٛیزی ٞذف ثب ٔٙغمٝ عغح در جذثي چبٜ ۳ حفز

 ٔؼبثز ٌزفتٍي آة اس

 خجز عٕٙبٖ یه ٔٙغمٝ ؽٟزداری ػٕٛٔي رٚاثظ

: داد
66 

ٖ ٞبی ثبسی ٚعبیُ اعتب٘ذاردعبسی  عٕٙبٖ ثٛعتب

 

: داد خجز عٕٙبٖ ؽٟزدار ٔؼبٖٚ 67 

 ثزٌشار عٕٙبٖ در ٚاِیجبَ اعتؼذادیبثي ٚ آٔٛسػ والط

. ؽٛد ٔي

 ٚ اجتٕبػي فزٍٞٙي عبسٔبٖ ثب٘ٛاٖ ٚرسؽي ٔغئَٛ

 عٕٙبٖ؛ ؽٟزداری ٚرسؽي
68 
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 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
 اِغالْ ٚادی آرأغتبٖ فؼبَ خبدٔبٖ اس ٔزاعٕي در

 .ؽذ تجّیُ وزٚ٘بیي ؽزایظ در عٕٙبٖ

 69 عٕٙبٖ آرأغتبٖ در خبٔٛػ ٔذافؼبٖ اس تجّیُ

ٛ  اس ثبٞٙز خیبثبٖ ٚ أبْ خیبثبٖ  ثالصبحت پغٕب٘ذ دپ

. ؽذ پبوغبسی

 ؽٟزداری پغٕب٘ذ ٔذیزیت عبسٔبٖ ٔذیزػبُٔ

: عٕٙبٖ
70 

 خجز عٕٙبٖ یه ٔٙغمٝ ؽٟزداری ػٕٛٔي رٚاثظ (رٜ) خٕیٙي أبْ خیبثبٖ عبسی رٚ پیبدٜ ٚ ثٟغبسی

: داد
71 

 خجز عٕٙبٖ عٝ ٔٙغمٝ ؽٟزداری ػٕٛٔي رٚاثظ جٟبد پُ CNG ؽٕبِي ضّغ ثّٛار ٞٙذعي اصالح آغبس

: داد
72 

 خجز عٕٙبٖ یه ٔٙغمٝ ؽٟزداری ػٕٛٔي رٚاثظ ٔٙغمٝ عغح ٞبی ثٛعتبٖ در ثبسی ٚعبیُ عت ٘صت

: داد
73 

 اس ثغیبری اس را آٟ٘ب عٕٙب٘ي ؽٟزٚ٘ذاٖ ٘جبثت

. اعت وزدٜ ٔحزْٚ ٔغبِجبت

 أٛر وُ ٔذیز ثب دیذار در ؽٟز ؽٛرای رئیظ

 عٕٙبٖ؛ اعتبٖ ٔبِیبتي
74 

 ضّغ عبسی راٜ پیبدٜ ػّٕیبت جٟت ٔغیز عبسی آٔبدٜ

 ػٕزا٘ي ػٛأُ تٛعظ ٘ٛرٚسی ؽٟیذ ثّٛار ؽزلي

. ؽذ ا٘جبْ دٚ ٔٙغمٝ ؽٟزداری

: داد خجز دٚ ٔٙغمٝ ؽٟزداری ػٕٛٔي رٚاثظ 75 

 ٔؼبثز در آعفبِت تزٔیٓ ٚ ٌیزی ِىٝ ػّٕیبت اعتٕزار

 یه ٔٙغمٝ

 خجز عٕٙبٖ یه ٔٙغمٝ ؽٟزداری ػٕٛٔي رٚاثظ

: داد
76 

 ٚ ٞغتٙذ ثبثبیي دختزٞب ٔغبثمٝ ٞبی ثزتزیٗ اس تجّیُ

 وزأت رایحٝ ٔغبثمٝ

: داد خجز ثب٘ٛاٖ أٛر در عٕٙبٖ ؽٟزدار ٔؾبٚر 77 

 ؽٟزداری ٚرسؽي ٚ اجتٕبػي فزٍٞٙي عبسٔبٖ "ثٟؾت ٞبی ثچٝ" ٘مبؽي ٔجبسی ٔغبثمٝ

 وٙذ؛ ٔي ثزٌشار عٕٙبٖ
78 

 ٔؼبٚ٘یٗ دادعتبٖ، سحٕبت اس صٕیٕي ٘ؾغت یه در

 سیغت ٔحیظ ا٘تظبٔي، ٘یزٚی فزٔب٘ذٞي دادعتبٖ،

  در عٕٙبٖ ؽٟزداری پغٕب٘ذ ٔذیزیت عبسٔبٖ ٚ اعتبٖ

 ثبسیبفت ؽٟزن ٕ٘ٛدٖ فؼبَ در ٔغبػذت راعتبی

 ؽذ تمذیز عٕٙبٖ ؽٟزداری

 79 ٞبعت عبسٔبٖ ٕٞىبری ٕ٘ٛد ثبسیبفت ؽٟزن

 پٕپ ، ثٟذاؽتي ٔزاوش ، ثیٕبرعتبٖ وزدٖ ضذػفٛ٘ي

 ... ٚ ٞب ثٙشیٗ

 ٌشارػ عٕٙبٖ دٚ ٔٙغمٝ ؽٟزداری ػٕٛٔي رٚاثظ

: داد
80 

 آٚری جٕغ اخغبر اخیز ٔبٜ یه در صٙفي ٚاحذ۳۰۰

 ا٘ذ ٌزفتٝ

 ٚ ؽٟزی ٔؾبغُ عبٔب٘ذٞي عبسٔبٖ ػٕٛٔي رٚاثظ

: داد خجز عٕٙبٖ ؽٟزداری وؾبٚرسی ٞبی فزآٚردٜ
81 

 تٙذرعتي ِٛاسْ ٚ ٔجّٕبٖ آٔیشی رً٘ ٚ ٘ٛعبسی

 ٔٙغمٝ عغح ٞبی ثٛعتبٖ

 خجز عٕٙبٖ عٝ ٔٙغمٝ ؽٟزداری ػٕٛٔي رٚاثظ

: داد
82 
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 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
 ؽٟز عغح در درختبٖ ؽغتؾٛی ػّٕیبت آغبس8

 عٕٙبٖ

 ؽٟزی عجش فضبی ٚ ٔٙظز عیٕب، عبسٔبٖ رئیظ

 :داد خجز عٕٙبٖ ؽٟزداری
83 

 اِىتزٚ٘یىي خذٔبت ارائٝ ثب ؽٟزٚ٘ذی حمٛق ارتمبء

 ؽٛد ٔي ٔیغز

: وزد ٔغزح عٕٙبٖ ؽٟزدار 84 

 عٕٙبٖ أىب٘بت وٕجٛد ثبػج ٔزدْ لٙبػت ٚ ٘جبثت

. اعت ؽذٜ

: ٌفت عٕٙبٖ ؽٟز اعالٔي ؽٛرای ئیظ 85 

 فزػ وف ػّٕیبت ٔٙغمٝ عغح ٔؼبثز ثٟغبسی ٞذف ثب

ٜ رٚٞبی . ؽذ آغبس ٔٙغمٝ عغح پیبد

 خجز عٕٙبٖ یه ٔٙغمٝ ؽٟزداری ػٕٛٔي رٚاثظ

: داد
86 

 "وٛٔؼ ثشري پبرن ٔخشٖ آثٍیزی آغبس"

 

: داد خجز عٕٙبٖ ؽٟزداری ؽٟزی خذٔبت ٔؼبٖٚ 87 

 خبصي جّٜٛ فیض ثبؽ ثٛعتبٖ در چزاؽ ٚ پبیٝ ٘صت ثب

. ؽذ دادٜ ثٛعتبٖ ایٗ ثٝ

: عٕٙبٖ یه ٔٙغمٝ ؽٟزداری ػٕٛٔي رٚاثظ 88 

 أزٚس ظٟز اس عٕٙبٖ ثبسار وزدٖ ضذػفٛ٘ي ػّٕیبت

. ؽذ آغبس یه ٔٙغمٝ ؽٟزی خذٔبت تٛعظ

: عٕٙبٖ یه ٔٙغمٝ ؽٟزداری ػٕٛٔي رٚاثظ 89 

 ٚرسػ ثّٛار در عغحي آة ٞبی وب٘بَ ایجبد ػّٕیبت

 

: داد ٌشارػ دٚ ٔٙغمٝ ؽٟزداری ػٕٛٔي رٚاثظ 90 

 ػٕزا٘ي ادارٜ ۱۳۹۹ عبَ اَٚ ٔبٞٝ ۳ ػّٕىزد

 عٝ ٔٙغمٝ ؽٟزداری

: داد خجز عٝ ٔٙغمٝ ؽٟزداری ػٕٛٔي رٚاثظ 91 

 ؽٟز رادیٛ در ثبِٙذٜ فزس٘ذ رادیٛیي ٔجٕٛػٝ تِٛیذ

. خٛرد وّیذ عٕٙبٖ ؽٟزداری

 إُِّ ثیٗ أٛر ٚ ارتجبعبت ٔذیزیت ٌشارػ ثٝ

 عٕٙبٖ؛ ؽٟزداری
92 

 سیزثٙبیي أٛر ٚ فٙي ٔؼبٚ٘ت ػٕٛٔي رٚاثظ ٔمذط دفبع ٔٛسٜ ثبؽ ٔؾتزن جّغٝ

: داد خجز عٕٙبٖ ؽٟزداری
93 

 سیزثٙبیي أٛر ٚ فٙي ٔؼبٚ٘ت ػٕٛٔي رٚاثظ ػٕزا٘ي ٞبی پزٚصٜ اس ٔیذا٘ي ثبسدیذ

 : داد خجز عٕٙبٖ ؽٟزداری
94 

 ؽٟزی عجش فضبی ٚ ٔٙظز عیٕب، عبسٔبٖ رئیظ ػّٛیبٖ ثٛعتبٖ دْٚ فبس در وبؽت ػّٕیبت  

: داد خجز عٕٙبٖ ؽٟزداری
95 

 وؾٛر در وٛدن دٚعتذار ؽٟز ٔٛفك اٍِٛی عٕٙبٖ

. اعت

 اعتب٘ذاری ؽٛراٞبی ٚ ؽٟزی أٛر دفتز ٔذیزوُ

 عٕٙبٖ؛
96 

 خیبثبٖ در ثزق چزاؽ تیز ثب ۴۰۵ پضٚ ؽذیذ ثزخٛرد

سوزیب 

 ٚ ٘ؾب٘ي آتؼ عبسٔبٖ ػٕٛٔي رٚاثظ ٌشارػ ثٝ

 :عٕٙبٖ ؽٟزداری ایٕٙي خذٔبت
97 

وٛؽٕغبٖ  ثٛعتبٖ پٛؽٟبی وف اصالح  خجز عٕٙبٖ یه ٔٙغمٝ ؽٟزداری ػٕٛٔي رٚاثظ

 :داد
98 
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 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
 ٚ ػّٛیبٖ ثّٛار فزعٛدٜ جذاَٚ ثبسعبسی ٚ تزٔیٓ

وؾبٚرس 

 خجز عٕٙبٖ یه ٔٙغمٝ ؽٟزداری ػٕٛٔي رٚاثظ

 :داد
99 

ؽٟز  جٙٛثي ریًٙ تىٕیُ  ثبسآفزیٙي ٚ ػٕزاٖ عبسٔبٖ ػٕٛٔي رٚاثظ

 :داد خجز عٕٙبٖ ؽٟزداری
100 

ٔؼزفت  ثٛعتبٖ اس ٔؼبٚ٘ت ٔیذا٘ي ثبسدیذ  سیزثٙبیي أٛر ٚ فٙي ٔؼبٚ٘ت ػٕٛٔي رٚاثظ

 :داد خجز عٕٙبٖ ؽٟزداری
101 

 ثٝ خب٘ٛادٌي دارت ٔجبسی  ٔغبثمبت ثزٌشاری ثب .ؽذ٘ذ ٔؾخص ا٘ذاساٖ دارت ثزتزیٗ

؛  وزأت دٞٝ ٔٙبعجت
102 

 عغح ، ٕٞغغح غیز ٞبی تمبعغ پُ ٔؾتزن جّغٝ

ؽٟز 

 سیزثٙبیي أٛر ٚ فٙي ٔؼبٚ٘ت ػٕٛٔي رٚاثظ

 :داد خجز عٕٙبٖ ؽٟزداری
103 

 ضذػفٛ٘ي رٚسا٘ٝ عٕٙبٖ ؽٟز ٞبی پبرن ٚ ثٛعتبٟ٘ب  

ٔي ؽٛ٘ذ 

 ؽٟزی عجش فضبی ٚ ٔٙظز عیٕب، عبسٔبٖ رئیظ

 :عٕٙبٖ ؽٟزداری
104 

 ٔؾتزن ٌؾت تٛعظ صٙفي ٚاحذ چٙذ ثٝ اخغبر

 ثٝ عبٔب٘ذٞي عبسٔبٖ ٚ اصٙبف اتبق حىٛٔتي، تؼشیزات

ٔؼجز  عذ آٚری جٕغ جٟت

 ٚ ؽٟزی ٔؾبغُ عبٔب٘ذٞي عبسٔبٖ ػٕٛٔي رٚاثظ

ٜ ٞبی  :داد خجز عٕٙبٖ ؽٟزداری وؾبٚرسی فزآٚرد
105 

 خؾه پغٕب٘ذ آٚری جٕغ غیزٔجبس خٛدرٚٞبی ثب

 .ٔي ؽٛد لب٘ٛ٘ي ثزخٛرد

 ؽٟزداری پغٕب٘ذ ٔذیزیت عبسٔبٖ ٔذیزػبُٔ

 :عٕٙبٖ
106 

 عغح در خؾه ػّف ٞبی حذف ػّٕیبت ا٘جبْ

جٍّٙي  پبرن ٞبی

 ؽٟزی عجش فضبی ٚ ٔٙظز عیٕب، عبسٔبٖ رئیظ

 :داد خجز عٕٙبٖ ؽٟزداری
107 

 عٕٙبٖ ٘بیت اِصذر تبریخي ٔحّٝ ٌذر احیبی

 

 108 :وزد ػٙٛاٖ عٕٙبٖ ؽٟزداری تبریخي ثبفت ٔذیز

 ٔٙغمٝ عغح پزتزدد أبوٗ ضذػفٛ٘ي اس ٔزحّٝ دٚٔیٗ

 

 109 :داد ٌشارػ دٚ ٔٙغمٝ ؽٟزداری ػٕٛٔي رٚاثظ

 ؽٟز عغح اجزایي آعفبِت اس ٔؼبٚ٘ت ٔیذا٘ي ثبسدیذ

ٌذؽتٝ  ٔبٜ دٚ در

 سیزثٙبیي أٛر ٚ فٙي ٔؼبٚ٘ت ػٕٛٔي رٚاثظ

 :داد خجز عٕٙبٖ ؽٟزداری
110 

ٖ وبری ٚ ػّٕىزد ثزرعي ٚ ارائٝ آرأغتبٖ  عبسٔبٖ ثیال  رعٕي جّغٝ ٞؾتٕیٗ ٚ ٞؾتبد ٚ دٚیغت در

 آرأغتبٖ ٔذیزیت عبسٔبٖ رییظ حضٛر ٚثب ؽٛرا

ٌزفت؛  صٛرت ؽٟزداری

111 

 خذٔبت ٚ ٘ؾب٘ي آتؼ عبسٔبٖ ػّٕىزد ٚثزرعي ارائٝ

عٕٙبٖ  ؽٟزداری ایٕٙي

 خذٔبت ٚ ٘ؾب٘ي آتؼ عبسٔبٖ رئیظ حضٛر ثب

 ؽٛرا ٞؾتٓ ٚ ٞؾتبد ٚ دٚیغت جّغٝ در ایٕٙي

ٌزفت؛  صٛرت

112 

 


